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Ara Toca… Drets dels infants i dels adolescents

TENIM UN TRACTE

Guia per al professorat 
amb activitats d’Infantil, Primària i Secundària
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La vostra opinió és important per a nosaltres. Vos animem a realitzar l'avaluació del material a 

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Material educatiu editat per Ayuda en Acción per al Programa Educatiu Ara Toca...
Activitats per treballar a classe d’Infantil (3 a 6 anys) i Primària (6 a 12 anys) extretes del manual didàctic «Descobrint els drets dels infants i dels adolescents» realitzat 
per Kidekom d’Ayuda en Acción. Activitats per treballar a classe d’Infantil (0 a 3 anys) proposades pel Centre d’Educació Infantil Princesa Mercedes (Alacant).

Activitats per treballar a classe de Secundària (12 a 16 anys) i disseny d’En Babia Comunicación Social per a Ayuda en Acción. Il•lustracions d’iiago per a En Babia.

S’autoritza la reproducció, difusió i utilització sense ànim de lucre d’aquests materials amb finalitats educatives, citant sempre la font i els seus autors/es.



1. 
PER
ENFOCAR
EL TEMA
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Drets dels infants: de les recomanacions a les lleis

El 1989, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció Interna-
cional sobre els Drets de l’Infant i, des de llavors, es para esment especial en la infància. 
Aquest tractat, format per 54 articles, considera els Estats legalment responsables de 
la manca d’atenció envers les necessitats dels infants i estableix uns estàndards 
mínims, acceptats internacionalment, per al seu desenvolupament i dignitat.

A la dècada dels 90, Espanya va ser un dels primers països a signar la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant, que després esdevindria el tractat internacional més ratificat de la 
història. El gran avanç que suposava aquest text legal respecte de les declaracions 
anteriors sobre els drets de l’infant i els Drets Humans, és que els seus articles deixa-
ven de ser simples recomanacions morals per convertir-se en lleis obligatòries per als 
països signants.

Des d’Ayuda en Acción ens agradaria dir que «això ho canvià tot», però malaurada-
ment no és així. És cert que van visualitzar-se més els problemes dels infants i dels 
adolescents als països on no se’n sabia res abans, que es van crear protocols per 
tractar de frenar les xacres de l’explotació sexual i l’esclavitud laboral que afecta milers 
d’infants arreu del món, que es va començar a parlar d’apoderar la infància, no només 
com a objecte sinó també com a subjecte de drets… Les nenes, els nens i els/les 
adolescents, però, segueixen sent la població més vulnerable en moments de crisis 
humanitàries, econòmiques i mediambientals. Les guerres, les fams o els desastres 
naturals ens fan recordar amb més força la necessitat de conèixer i defensar uns drets 
que són de tots/es i per a tots/es, independentment de qui siguin i d’on estiguin.

Infants i adolescents que volen canviar el món

Hi ha petits gestos que omplen d’esperança la lluita pels drets dels infants. El 2014, 
Malala Yousafzai va ser nomenada Premi Nobel de la Pau. Per primer cop, una nena 
rebia aquest guardó, i ho va fer per defensar el seu dret a rebre educació i no ser 
discriminada per motius de gènere. Malala ha esdevingut tot un símbol del segle XXI, on 
la lluita pels drets dels infants al món pot tenir com a protagonistes els mateixos infants 
i adolescents. En aquesta unitat, volem ressaltar un enfocament centrat en la discrimi-
nació per gènere que sofreixen les nenes com a col•lectiu doblement desfavorit en 
molts indrets del món.
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METODOLOGIA
OBJECTIUS 
 I DATES

Ara Toca… TENIM UN TRACTE és una proposta educativa amb diverses activitats 
basades en la promoció dels drets dels infants i dels adolescents al món, per contribuir 
a l’apoderament d’infants i adolescents i fer-los protagonistes de la construcció d’un 
món més just i igualitari.

Tot seguit, trobareu diverses activitats adaptades a cada grup d’edat per desenvolupar 
dins de l’aula com a treball en equip a més d’un seguit de propostes per treballar en 
família. Totes aquestes tasques han estat pensades perquè infants i adolescents 
puguin participar de manera activa i creativa, amb el suport dels companys i les 
companyes, docents i familiars.

Al final de cada etapa educativa, reflectit a la guia, trobareu fitxes complementàries per 
dur a terme algunes de les activitats. D’aquesta manera, pretenem facilitar-vos-en la 
preparació de la feina de desenvolupament.

Metodologia

2. 

4
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Dates
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Fomentar el coneixement i la comprensió dels drets dels infants i dels adolescents 
com a marc de respecte i de convivència a la nostra societat, prevenir-ne la vulneració 
i oferir recursos a infants i adolescents per tal d’identificar i denunciar aquests casos.

Donar a conèixer altres realitats de nenes i nens al món, on es vulneren molts dels 
drets dels infants i on aquest fet es veu agreujat en nombroses ocasions per la discri-
minació de gènere.

Potenciar la participació i la cooperació de les comunitats educatives amb la implica-
ció dels i les docents, l’alumnat i les famílies.

Us suggerim treballar aquesta proposta al voltant de la data del 20 de novembre, 
jornada en què se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants, encara que 
també són adequades altres dates com el 10 de desembre, Dia dels Drets Humans; o 
el 15 de maig, Dia Internacional de les Famílies.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Descripció
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Objectius generals

IDEES
PER TRABALLAR 
A CLASSE

EDUCACIÓ INFANTIL (DE 0 A 3 ANYS)

L’objecte d’aquestes activitats és apropar i posar els drets dels infants en coneixement 
de la comunitat educativa de l’alumnat de 0-3 anys (alumnes, professorat i família).

Fer veure la importància d’aquests drets i, quan sigui possible, intentar que l’alumnat els 
conegui de manera més senzilla i, alhora, els vagi aprenent i comprenent de mica
en mica.

Centrarem les activitats en els drets dels infants més propers a les seves vivències. En 
treballarem 6, i els nomenarem d’una manera fàcil i comprensible per als infants:

Dret a anar a l’escola infantil per aprendre i jugar.

Dret a menjar.

Dret a viure en una casa.

Dret a anar al metge si estic malalt/a.

Dret a tenir roba per anar vestit/da.

Dret a ser amat/da.

Fomentar l’empatia, posar-se al lloc dels altres; que l’alumnat s’aproximi al signifi-
cat de cadascun dels drets abordats.

Drets dels Infants i dels Adolescents
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Objectius
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• 

• 

•  
 

•   
 

Materials

• 
 
 

• 

•   
 

Temps

Dues sessions de 25 minuts.

Activitat 1. Som infància i ens agrada.

Que el nen o la nena descrigui objectes.

Que el nen o la nena expressi les seves vivències.

Que el nen o la nena escolti les intervencions dels companys i les companyes.

Que el nen o la nena utilitzi les tècniques i materials plàstics proposats per decorar el 
cartell del cor.

Que el nen o la nena sigui capaç de sentir empatia per situacions tristes que puguin 
experimentar altres infants.

Objectes que representen aquests drets: joguines, esmorzars, casetes, llits per a la 
migdiada, joguines simbòliques de metges, roba, imatges d’escoles, un cor dibuixat 
o de peluix…

Pintures, ceres, gomets… Qualsevol element que serveixi per decorar el cartell.

Cartell amb un cor gran. El cartell tindrà, per una cara, la frase «TINC DRET A…» i, per 
l’altra cara, un cor gran sota la frase «…SER AMAT».

Educación Infantil (de 0 a 3 años)

7Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

 
 cartel del corazón.

Materiales

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de

 un corazón dibujado o de peluche…

 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Educació Infantil (De 0 a 3 anys)

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Educació Infantil (De 0 a 3 anys)

L’activitat està dividida en tres parts:

1a part: En primer lloc, familiaritzarem l’alumnat amb els drets dels infants. Per a això, 
ens asseurem en assemblea, amb els objectes citats anteriorment al centre. La mestra 
o el mestre començarà a fer algunes preguntes sobre els objectes presentats.

Us agrada jugar? Quin és el vostre joc favorit? Quina és aquesta joguina? I aquesta 
altra? Aquí a l’escola infantil, us ho passeu bé? Us divertiu? Teniu amics i amigues? 
Com s’anomena el vostre o la vostra professora? DRET A L’EDUCACIÓ.

Quin és el vostre plat favorit? Us quedeu a dinar a l’escola? Ens deixeu veure el 
vostre esmorzar d’avui? Qui cuina a casa, el papa, la mama o tots dos? Ajudeu a 
preparar algun menjar? DRET A L’ALIMENTACIÓ.

On viviu? Com és casa vostra? Amb qui viviu a casa? Compartiu l’habitació amb 
algun germà o germana? DRET A UN HABITATGE.

Us heu posat alguna vegada malalts? Qui té cura de vosaltres quan us fa mal la 
panxa? Heu anat algun cop al metge? Per a què serveixen els metges i els hospitals? 
Si caieu o us doneu un cop, algú té cura de vosaltres? Qui? DRET A LA SANITAT.

Teniu roba? Com s’anomena aquesta peça de roba? Per a què serveix? Teniu 
mantes a casa? DRET A TENIR ROBA.

2a part: Ara que ja coneixeu alguns dels drets, ens centrarem en el Dret a ser amat i 
amada. Per a això,  jugarem a «A mi m’agrada…».
Mostrarem la fitxa del cor gran i preguntarem:

Algú sap què és això?

Un cor!

Oooooh, molt bé. Llavors a mi m’agrada… que m’estimin.



9 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Educació Infantil (De 0 a 3 anys)

Podem repetir l’activitat amb diversos objectes perquè aprenguin la mecànica 
del joc i, després, quan diguem la frase «Llavors, a mi m’agrada…» deixeu que la 
completin ells mateixos.

Finalment, quan ja hem interioritzat l’activitat podem pintar la fitxa del cor, 
decorar-la, etc. i que l’alumnat se l’emporti a casa. 

3a part: Finalment, treballem amb ells l’empatia i fem que es posin en el lloc de 
l’altre. Per tal de fer-los entendre que gaudeixen d’aquests drets però, en canvi, 
no tots els infants tenen la mateixa sort que ells ( ja sigui en altres països o, fins i 
tot, dins de la seva mateixa localitat), es formularan preguntes del tipus:

Què passaria…

Si no hi haguessin escoles?
Si no tinguéssim joguines?
Si no tinguéssim menjar?
Si no tinguéssim pantalons, samarretes, etc.?
I si ens féssim molt de mal i ningú no ens curés?
Heu de saber que a alguns infants els passa això i estan tristos, això us agrada?

Educación Infantil (de 0 a 3 años)

7Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

 
 cartel del corazón.

Materiales

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de

 un corazón dibujado o de peluche…

 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Activitat 2. També tinc dret a ballar!

Objectius

• Que el nen o la nena conegui la cançó de Rodrigo Herrera.

• Que el nen o la nena gaudeixi i balli la cançó.

Materials

• Reproductor de música i pissarra digital o ordinador.

Temps

20-30 minuts.

Desenvolupament

Educació Infantil (De 0 a 3 anys)

Se’ls mostrarà el vídeo de la cançó sobre els drets dels infants de Rodrigo Herrera: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI. Si no disposeu de pissarra o projector, 
també es pot escoltar en un reproductor de música. Caldrà parlar sobre la cançó, sobre si 
els agrada el ritme, si els ve de gust ballar-la. Podeu reproduir-la dues o tres vegades.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia10

Actividad 2. ¡También tengo derecho a bailar!

Objetivos

Materiales

 Reproductor de música y pizarra digital u ordenador.

Tiempo

20-30 minutos.

Desarrollo

Se les mostrará el vídeo de la canción sobre los Derechos de la Infancia de Rodrigo 
Herrera: . Si no se dispone de pizarra 
o proyector, se escuchará en un reproductor de música. Se hablará sobre la canción, 
sobre si les gusta el ritmo, si les apetece bailarla. Se puede reproducir dos o tres veces.

Educación Infantil (de 0 a 3 años)
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#tenemosuntrato

Educació Infantil (De 0 a 3 anys)

Després, serà el moment de deixar que els infants es moguin lliurement i ballin 
al ritme de la cançó. Podeu proposar alguna coreografia senzilla, com agafar-se 
de les mans formant una rotllana o en parelles. Doneu llibertat als infants 
perquè expressin el que sentin en aquell moment amb el seu cos i amb gestos.

Podeu posar la cançó a la sortida de l’escola, perquè les famílies l’escoltin també.

Cançó dels Drets dels infants

Si tots volem el món canviar
I veure els nois jugar i estudiar
Tots hem de saber
Que hi ha drets que has de conèixer
I ara te’ls diré
Tinc dret a néixer
I en un país aprendre
Tinc dret a estudiar
I a jugar en algun indret
REFRANY
Quan em posi malalt a veure un metge

Autor: Rodrigo Herrera
Link: https://youtu.be/xNYTO_rwfqII 

Trobaràs més recursos com aquest a l’apartat 5 d’aquesta guia.

I a una família que em doni amor
Tinc dret a la seguretat
I que ningú no em vulgui pegar
REFRANY
Sóc molt petitona per treballar
Estar al carrer en lloc d’estudiar
És molt perillós i es pot evitar
Que alguna cosa dolenta em pugui passar
REFRANY

I ara te’ls diré (x 5)

Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i explica’ns
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem 
l’experiència amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ayuda en Acción a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



Drets dels Infants i dels Adolescents12

EDUCACIÓ INFANTIL (DE 3 A 6 ANYS)

Descripció

Objectius generals

Les activitats següents tenen com a objectiu apropar el concepte de dret a la infància, 
a més de familiaritzar-la amb els drets dels infants més senzills de comprendre per a la 
seva edat a través del joc, mitjançant objectes i imatges.

La primera activitat repassa 6 drets dels infants, mentre que la segona relaciona 
aquests mateixos drets amb altres indrets del món, posant els i les alumnes en la 
situació d’altres infants.

Totes dues activitats han de ser realitzades en l’ordre establert.

La major part dels objectes i materials que s’utilitzen en la primera activitat són reutilit-
zables en la segona.

Fomentar l’empatia, posar-se en el lloc de l’altre; que l’alumnat s’apropi al significat de 
cadascun dels drets abordats.
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Activitat 1. Deso els meus drets en capses.

Objectius

• Familiaritzar l’alumnat amb el concepte de dret.

• Que l’alumnat entengui que també té drets.

Materials

• 6 capses de sabates (o recipients de qualsevol tipus).

• 6 objectes:
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

 • 

• 6 fotos o dibuixos de:

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

• Cola de barra o cinta adhesiva.

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)Educación Infantil (de 0 a 3 años)

7Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

 
 cartel del corazón.

Materiales

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de

 un corazón dibujado o de peluche…

 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Mandarina (o qualsevol altra fruita).
Esborrador i guixos.
Bena.
Claus de casa.
Guants i paraigua.
Un peluix (o algun objecte de la classe que il•lustri l’afecte).

Aliments.
Persona adulta treballant.
Medicament.
Casa.
Roba.
Família.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



Temps

Dues sessions de 25 minuts

Desenvolupament

Drets dels Infants i dels Adolescents14

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)

L’activitat consisteix a fer que l’alumnat identifiqui quines són les seves obligacions 
diàries conjuntament amb les persones del seu entorn familiar, social i escolar per, 
posteriorment, comprendre les obligacions que la seva família, l’entorn i l’escola 
tenen envers ells.

Per aconseguir-ho, en lloc de paraules, farem servir objectes amb els quals els infants 
conviuen a diari. Aquests objectes representaran drets que introduirem en capses.

Durant els dies previs a l’activitat, el grup o classe pot buscar capses de sabates (o 
altre tipus de recipient) i/o les imatges o dibuixos (fins i tot els poden fer ells 
mateixos) que requereix l’activitat.

Amb tots els materials necessaris a classe, les capses es disposen en línia al terra. Els 
infants s’asseuen enfront de les capses. El personal docent té a prop una bossa amb 
els sis objectes. A mida que s’extregui un objecte, l’alumnat ha d’expressar el que 
significa aquest objecte. A través d’aquests objectes, el personal docent condueix els 
infants al terreny de les obligacions diàries a casa o a l’escola.

El personal docent i l’alumnat completaran les sis capses i després podran 
desordenar-les i revisar-les per recordar quin dret es troba a cada capsa.



Descripció del contingut de les capses:

15 

Dret dels infants a la salut
 

Dret dels infants a no treballar

Dret dels infants a l’alimentació
 

Capsa

 1

Capsa 

 2

Capsa 

 3

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)Educación Infantil (de 0 a 3 años)

7Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

 
 cartel del corazón.

Materiales

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de

 un corazón dibujado o de peluche…

 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

OBJECTE: Mandarina (o qualsevol fruita). Menjar per créixer, estar sa, tindre energia, etc.

DRET DELS INFANTS RELACIONAT: Els infants necessiten aliments per créixer sans i forts.

UNA OBLIGACIÓ A CASA: «Haig  de menjar sense protestar»

Una persona voluntària fica la mandarina a la capsa i una altra enganxa amb cola la foto d’un 
aliment, a la part de davant de la capsa.

OBJECTE: Esborrador i guixos. Professions de docent, arquitecte, doctor, electricista, perruquer, etc.

DRET DELS INFANTS RELACIONAT: Els infants estudien, però no han de treballar.

UNA OBLIGACIÓ A CASA: «Haig d’estudiar i aprendre per poder treballar quan sigui gran».

Una persona voluntària fica l’esborrador a la capsa i una altra enganxa amb cola la foto d’una 
persona adulta treballant, a la part de davant de la capsa.

OBJECTE: Benes. Estar malalt/a, repòs, febre, doctora, injecció, vacunes, etc.

DRET DELS INFANTS RELACIONAT: Els infants que estan malalts han de rebre atenció mèdica.

UNA OBLIGACIÓ A CASA: «Haig de quedar-me al llit quan em trobo malament».

Una persona voluntària fica les benes a la capsa i una altra enganxa amb cola la foto d’un 
medicament (o d’un metge), a la part de davant de la capsa.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



Dret dels infants a un habitatge

Dret dels infants al vestuari

Dret dels infants a ser amats i protegits

Drets dels Infants i dels Adolescents16

Capsa

 4

Capsa 

 5

Capsa 

 6

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)

OBJECTE: Claus. Una casa, un sostre, estar a cobert, un lloc per poder dormir, etc.

DRET DELS INFANTS RELACIONAT: Els infants han de tenir una casa per viure-hi, que 

sigui digna i confortable.

UNA OBLIGACIÓ A CASA: «No haig de sortir de casa meva sense avisar a la meva 

família o a un adult».

Una persona voluntària fica les claus a la capsa i una altra enganxa amb cola la foto 
d’una casa, a la part de davant de la capsa.

OBJECTE: Guants. Fred, roba, estar calentet/a, abric, vestit, etc.

DRET DELS INFANTS RELACIONAT: Els infants necessiten roba per vestir-se adequa-

dament i no passar fred.

UNA OBLIGACIÓ A CASA: «Haig d’aprendre a vestir-me sol/a al matí».

Una persona voluntària fica els guants a la capsa i una altra enganxa amb cola la foto 
d’una peça de roba, a la part de davant de la capsa.

OBJECTE: Peluix. Cor, amor, família, afecte, atencions, protecció, etc.

DRET DELS INFANTS RELACIONAT: Els infants necessiten la seva família, que els 

estimin i que els cuidin.

UNA OBLIGACIÓ A CASA: «Haig de portar-me bé amb el meu pare, la meva mare, els 

meus germans i les meves germanes».

Un/a voluntari/voluntària fica el ninot de peluix a la capsa.



Activitat 2. Obriu la capsa dels vostres drets.

Objectius

• 

•    
 

• 

Materials

• 
 

• 

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

• Fotos o dibuixos (aportats pel professorat):
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
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Educació Infantil (De 3 a 6 anys)

Un nen menjant.
Una nena amb la seva família.
Una nena estudiant.
Un nen cuidat per una doctora.
Una nena abrigada jugant amb la neu.
Un nen abraçat per la seva família.

Una nena treballant com una adulta.
Una nena amb la seva família.
Una nena estudiant.
Un nen atès per una doctora.
Una nena cuidant dels seus germans i germanes.
Una nena malalta.
Una nena molt prima.
Un nen sense abric i nevant.
Un nen en una casa molt humil (fang/telers).
Una nena sola i trista.

Educación Infantil (de 0 a 3 años)

7Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

 
 cartel del corazón.

Materiales

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de

 un corazón dibujado o de peluche…

 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Familiaritzar l’alumnat amb 6 drets dels infants.
Que comprenguin que en altres països hi ha menors en situacions molt diferents i 
que empatitzin amb aquests infants.
Que prenguin consciència sobre la desigualtat de gènere.

Es faran servir els mateixos materials que a l’activitat anterior i n’afegirem els 
següents:
Fotos o dibuixos (aportats per l’alumnat):

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



L’alumnat intentarà relacionar cada imatge que el o la docent li ensenyi amb una de 
les capses on prèviament van desar un dels drets dels infants.

Durant els dies previs a l’activitat, el grup o classe ha de portar dibuixos sobre la 
temàtica de les primeres 6 imatges que es detallin al llistat. Han de ser dibuixos 
d’infants de qualsevol país, raça o edat i en les situacions descrites o similars. És 
important que es respectin els gèneres dels dibuixos que s’especifiquen per poder 
treballar després la desigualtat de gènere.

El personal docent haurà d’aportar fotografies d’infants en situacions difícils de 
desnutrició, fred o malaltia, que mostrin la realitat d’altres menors, però sense ser 
excessivament dures o tràgiques.

Quan tinguem tots els materials preparats, les capses es disposaran en línia, igual que 
a l’activitat anterior, i l’alumnat se n’asseurà enfront.

Las capses contenen els objectes que en els alumnes van introduir a l’activitat ante-
rior: mandarina, guants, claus, etc.

Pas 1: Identificar un dret.

Una persona voluntària treu de la capsa l’objecte i recorda a la resta de companys i 
companyes què significa l’objecte. Es fa el mateix amb la resta de capses.

Drets dels Infants i dels Adolescents18

Temps  

40 minuts.

 
 

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)

Desenvolupament
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 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)

MANDARINA: El dret dels infants a l’alimentació.

ESBORRADOR: El dret dels infants a anar a escola i a no treballar.

BENES: El dret dels infants a la salut.

CLAUS: El dret dels infants a viure en una casa.

GUANTS: El dret dels infants a poder vestir-se.

PELUIX: El dret dels infants a ser amats i protegits.

Pas 2: Retenir en la memòria els 6 drets.

Els dibuixos aportats pels infants es barregen. El personal docent extrau el primer dibuix 
i els infants han de decidir a quina capsa correspon; aquesta fase no ha de durar gaire 
temps. S’aniran introduint tots els dibuixos a les capses.

Pas 3: Identificació amb infants en situacions diferents.

Per acabar de completar les capses, el personal docent utilitzarà les seves fotografies i 
les mostrarà una a una. Deixeu que els infants comentin la situació en què es troba 
l’infant protagonista de la foto. Aquestes imatges donaran peu a introduir el tema que no 
tots els infants viuen a les mateixes cases, ni es vesteixen igual, ni gaudeixen de la 
mateixa alimentació, etc.

Pas 4: Entendre el concepte de discriminació.

El personal docent agafa algunes de les darreres imatges col•locades a les capses i 
realitza sempre la mateixa pregunta: «Aquest infant és diferent a nosaltres?»

Les respostes han de ser sempre: «No».

Altres idees que s’han de transmetre són:

«Els infants som iguals però de vegades ens trobem en situacions molt difícils i diferents».

«Tots els infants tenim els mateixos drets».

Educación Infantil (de 0 a 3 años)

7Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

 
 cartel del corazón.

Materiales

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de

 un corazón dibujado o de peluche…

 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Pas 5: Entendre el concepte de discriminació de gènere.

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos

#tenemosuntrato

Educació Infantil (De 3 a 6 anys)

Per acabar, el personal docent reuneix les imatges d’infants en situacions desfavorides 
per separat.

Mostra a la classe com hi ha més imatges de nenes que no pas nens perquè als països 
més desfavorits són aquestes les que majoritàriament es troben en situacions difícils a 
causa de l’obligació d’atendre els germans més petits i de desenvolupar les tasques 
domèstiques.

Com a personal docent, si ho desitgeu podeu crear opcionalment un cartell o mural 
amb les imatges d’aquestes nenes desfavorides i també amb fotos o dibuixos de les 
mateixes alumnes de classe, amb el títol: LES NENES TENIM ELS MATEIXOS DRETS 
QUE ELS NENS.

Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i explica’ns
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem 
l’experiència amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ayuda en Acción a programaeducativo.ayudaenaccion.org
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Descripció

 Objectius Generals

• 

• 

•
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (DE 6 A 9 ANYS)

Les activitats següents per realitzar a classe tenen com a objectiu mostrar a 
l'alumnat quins són els drets dels infants i dels adolescents, i aconseguir que 
s’identifiquin amb situacions difícils que viuen altres infants de la mateixa edat al 
seu país, o a països on aquests drets no sempre es respecten i on, a més, la discri-
minació de gènere hi és més present.

Aquestes activitats estan relacionades amb la «Proposta per treballar en família», 
que apareix a l’apartat 4 d’aquesta guia.

Les activitats han de realitzar-se en l’ordre establert. La major part dels objectes i 
materials que s’utilitzen per a la primera activitat són reutilitzables a la segona.

Donar a conèixer l’alumnat els seus drets fonamentals.

Familiaritzar l’alumnat amb altres realitats on els Drets dels infants s’incompleixen i 
que no haurien d’existir perquè tots els infants tenen els mateixos drets.

Conscienciar l’alumnat sobre la discriminació de gènere a través d’exemples 
escènics que els ajudin a empatitzar.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



Activitat 1. Els meus drets amb lletres i colors.

Materials

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Temps

50 minuts.

Drets dels Infants i dels Adolescents22

Educació Infantil (De 6 to 9 anys)

12 cartolines de diversos colors.

2 capses grans de sabates o capses semblants.

Cinta adhesiva.

Tisores.

Llapis, ceres o retoladors de colors.

Dibuixos aportats pels infants (o imatges recopilades pel personal docent).

Fitxa amb les frases «Els nostres drets» que trobareu al final de la proposta.

Aquesta part de l’activitat es pot realitzar a casa, durant els dies previs i amb ajuda de 
les famílies.

El personal docent formarà 12 grups (grups de 2 o 3 infants). A continuació, lliurarà a 
cada alumne del grup un tros de cartolina del mateix color que contingui una frase 
amb el mateix dret escrit.

Desenvolupament
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Educació Infantil (De 6 to 9 anys)

Cada alumne del grup ha de fer un dibuix que descrigui el Dret dels infants que li ha tocat. A la 
fitxa «Els nostres drets» hi ha 12 frases que el personal docent pot adaptar a l’edat de 
l’alumnat. Al final, hi haurà 3 dibuixos diferents per cada dret.

Quan s’hagi de treballar a classe l’activitat per socialitzar la feina feta fins ara, les taules es 
disposaran en cercle i, al centre, s’hi col•locarà una capsa buida.

Pas 1: Organitzo els drets.

Totes les cartolines es ficaran en una capsa on prèviament s’haurà escrit «DRETS AMB 
LLETRES». Les cartolines es barrejaran dins de la capsa.

Pas 2: Organitzo els dibuixos.

Els dibuixos de l’alumnat es barrejaran tots a la capsa on s’escriurà «DRETS AMB COLORS».

Pas 3: Relaciono un dret i un dibuix.

Ara, el personal docent formarà 4 equips. Cada equip consecutivament disposarà de 3 
minuts per relacionar 3 drets, extrets a l’atzar de la capsa DRETS AMB LLETRES, amb un o 
diversos dibuixos de la capsa DRETS AMB COLORS.

Pas 4: I el guanyador és…

L’equip que aconsegueixi aparellar els drets amb els dibuixos en menys temps, serà el 
guanyador del joc. El personal docent donarà els resultats al final del joc, i d’aquesta manera 
els equips no es podran copiar els uns als altres.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



Drets dels Infants i dels Adolescents24

Activitat 2. Endevina els teus drets.

Materials

• 

• 

• 

• 

Temps

50 minuts.

Educació Infantil (De 6 to 9 anys)

Desenvolupament

12 cartolines de colors de la mida d’una quartilla.

2 capses grans de sabates o capses semblants.

Dibuixos aportats pels infants (o imatges recopilades pel personal docent)

Fitxa amb les frases «Els nostres drets» que trobareu al final de la proposta.

Prepararem dues capses: la primera, amb les cartolines on prèviament haurem retolat els drets 
que apareixen a la fitxa «Els nostres drets»; i la segona, amb els dibuixos aportats per l’alumnat a 
la «Proposta per treballar en família» (apartat 4 d’aquesta guia), o amb imatges recopilades pel 
docent, per representar aquests mateixos drets.

Buidarem l’aula perquè es pugui representar una escena muda.

A continuació, l’alumnat dividit en equips haurà d’endevinar quin dret estan representant els 
seus companys i companyes.
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#tenemosuntrato

Pas 1: La preparació.

Es formen 2 equips. Una persona voluntària de cada equip ficarà la mà en una de les 
capses i extraurà una cartolina amb un dret. Després, anirà a la capsa dels dibuixos i 
aparellarà aquest dret amb un o diversos dibuixos. Aquest voluntari s’apartarà del 

seu grup. El segon equip procedirà d’igual manera. En cap cas, es mostraran els drets o 
dibuixos extrets a la resta de l’equip.

Pas 2: La representació amb mímica.

Aquesta persona voluntària serà l’encarregada d’escenificar en silenci el dret al seu 
equip. Per a això, disposarà d’1 minut. No podrà parlar ni escriure durant 
l’escenificació.
El seu equip ha d’endevinar a quin dret correspon aquesta representació.
Durant aquest temps, disposarà d’un comodí (dibuix) que podrà fer servir per ajudar l’equip.

Pas 3: I el guanyador és…

L’equip que hagi endevinat més representacions.

Pas 4: L’última escena!

El docent introduirà el concepte de discriminació de gènere a través del següent exemple 
escènic que ell mateix durà a terme mirant que tots els alumnes l’endevinin. Demanarà a 
les nenes que s’aixequin de la cadira i es col•loquin en un lateral de la classe. El personal 
docent comptarà els pupitres buits i demanarà a la classe que pensi en els drets que 
s’incomplirien en cas que aquestes nenes estiguessin treballant en lloc d’estudiant.

Educació Infantil (De 6 to 9 anys)

Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i explica’ns
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem 
l’experiència amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ayuda en Acción a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Frases per formar les cartolines amb els Drets dels infants

FITXA ELS NOSTRES DRETS

Dret a viure
feliç i a créixer 

amb salut.

Dret a tindre un 
nom i un país 

propis.

Dret a
no realitzar 

feines perilloses 
o activitats que 
no em permetin 

anar a escola.

Dret a estar
amb la meva
família i a ser 
estimat/da.

Dret a ser
tractat com

a la resta 
d’infants.

Dret a ser 
escoltat/da pels 

adults i a tenir una 
opinió i uns interessos 

propis, i que siguin 
tinguts en compte

pels altres.

Dret a
aprendre coses 
que m’ajudin a 

créixer bé i a ser 
bona persona.

Dret a no 
prendre mal  

ni ser 
maltractat/da 

per ningú.

Dret a ser
cuidat/da si estic 

malalt/a o si tinc un 
problema físic 

o mental.

Dret a
descansar, a 

jugar i a
practicar

esport.

Dret a
créixer en un 
ambient sa i 
natural, no 

contaminat.

Dret a
estar amb els 
meus amics i 

amigues o a poder 
anar a llocs

especials per a 
infants.

Ara Toca...TENIM UN TRACTE (Educació Infantil)



EDUCACIÓ PRIMÀRIA (DE 9 A 12 ANYS)

Descripció

 

Objectius Generals

• 

• 

• 

Les activitats següents per treballar a classe tenen com a objectiu mostrar a l’alumnat 
quins són els drets dels infants i dels adolescents, i aconseguir que s’identifiquin amb 
situacions difícils que viuen altres infants de la mateixa edat al seu país, o a països on 
aquests drets no sempre es respecten i on la discriminació de gènere resta més palesa.

Les activitats han de realitzar-se en l’ordre establert. La major part dels objectes i 
materials que s’utilitzen a la primera activitat són reutilitzables a la segona activitat.

Aquestes activitats estan relacionades amb la «Proposta per treballar en família», 
que es recull a l’apartat 4 d’aquesta guia.

Donar a conèixer a l’alumnat els seus drets fonamentals.

Familiaritzar l’alumnat amb altres realitats on els drets s’incompleixen.

Introduir el concepte de discriminació de gènere i reflexionar-ne al voltant 
sobre ell.

27Ara Toca... TENIM UN TRACTE



 

Activitat 1. Conec els meus drets.

Materials

• 
• 
• 
• 
• 
•
  

Temps

50 minuts.

Activitat 1. Conec els meus drets.

Fitxa amb les frases «Els nostres drets» que trobaràs al final de la proposta.

12 cartolines de diferents colors.

2 capses grans de sabates o capses semblants.

Cinta adhesiva.

Tisores.

Cola.

Durant els dies previs a l’activitat, l’alumnat prepararà el material amb l’ajuda dels 
seus pares, mares o tutors.

El personal docent formarà 12 grups (de 2 o 3 infants). Cada alumne/a del grup es 
durà a casa un tros de cartolina del mateix color i amb el mateix dret de l’infant i de 
l’adolescent escrit. A la fitxa complementària «Els nostres drets» hi ha 12 frases que 
el personal docent pot adaptar a l’edat de l’alumnat.

Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

Desenvolupament

Drets dels Infants i dels Adolescents28
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Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

L’alumnat buscarà qualsevol element gràfic (dibuix o foto) que tingui alguna cosa a 
veure amb la frase que s’ha endut a casa. Els alumnes poden aportar tants elements 
relacionats amb la frase com ho desitgin i, fins i tot, objectes.

Per exemple, si la frase és «DRET A L’ATENCIÓ MÈDICA I A SER CUIDAT/DA SI ESTIC 
MALALT/A O TINC ALGUN PROBLEMA FÍSIC» les imatges o objectes poden ser: una 
nena en un hospital, un nen caminant amb crosses, una tireta, un dibuix d’una doctora, 
etc. Si la frase és «DRET A APRENDRE COSES QUE M’AJUDIN A CRÉIXER BÉ», les 
imatges poden ser: infants en una escola, una nena estudiant a la seva habitació, un 
llibre, una professora, etc.

El mobiliari de classe servirà de suport per al desenvolupament de l’activitat. Les taules 
es disposaran en cercle i, al centre, es col•locarà una capsa buida.

Pas 1: Organitzo els drets.
Totes les cartolines es ficaran en una capsa on prèviament s’haurà escrit «LA CAPSA 
DELS MEUS DRETS». Les cartolines es barrejaran. Cada grup triarà una cartolina a 
l’atzar, llegirà el contingut en veu alta i triarà una taula o pupitre per enganxar la cartolina 
a la part de davant, on es vegi clarament.

Pas 2: Organitzo les imatges.
Les fotos, dibuixos, objectes o imatges que han portat a classe es barrejaran a la capsa i 
s’hi haurà d’escriure «LA CAPSA DELS NENS I LES NENES».

Pas 3: Relaciono drets i imatges.
Cada alumne/a s’aproparà a la capsa i, sense mirar, extraurà una imatge, dibuix o 
objecte que mostrarà a tota la classe. Entre tots/es decidiran a quina taula (frase) anirà 
associada aquesta imatge.

Pas 4: Explico allò que veig i llegeixo als meus companys.
Un cop les imatges, retalls, etc. siguin a sobre de la taula més adient, els i les alumnes 
(equips) responsables de cada frase, amb l’ajuda del personal docent, explicaran als 
seus companys el significat de la frase utilitzant les imatges associades.

29Ara Toca... TENIM UN TRACTE



 

Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

#tenemosuntrato

Pas 5: Trio el meu «DRET FAVORIT».

El personal docent demana a diversos alumnes que triïn el dret que més els ha 
agradat i el motiu pel qual l’han escollit.

Pas 6: Parlem de «LES NENES I ELS SEUS DRETS».

El personal docent demana a diverses nenes que seleccionin, d’entre tots els drets, 
quins creuen que s’incompleixen més envers les nenes i per què. El personal docent 
aprofitarà per guiar la reflexió cap a la discriminació de gènere.

Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i explica’ns
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem 
l’experiència amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ayuda en Acción a programaeducativo.ayudaenaccion.org

Drets dels Infants i dels Adolescents30



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Frases per formar les cartolines amb els drets dels infants

FITXA ELS NOSTRES DRETS

Dret a 
viure feliç 
i a créixer 
amb salut.

Dret a 
tindre un nom

 i un país 
propis.

Dret a
no realitzar 

faenes perilloses 
o activitats que 

no em permeten 
anar aescola.

Dret a estar 
amb la meva 
família i a ser 
estimat/da.

Dret a 
ser tractat/da 
com a la resta 

d’infants.

Dret a ser 
escoltat/da pels 

adults i a tindre una 
opinió i uns interessos 

propis, i que siguin 
tinguts en compte 

pels altres.

Dret a 
aprendre coses 
que m’ajuden a 

créixer bé i a 
ser bona 
persona.

Dret a no 
prendre mal 

ni ser 
maltractat/da 

per ningú.

Dret a 
ser cuidat/da 

si estic malalt/a o si 
tinc un problema 

físic o mental.

Dret a
 descansar, a 

jugar i a 
practicar 

esport.

Dret a 
créixer en un 
ambient sa i 
natural, no 

contaminat.

Dret a 
estar amb els 
meus amics i 

amigues o a poder 
anar a llocs 

especials per a
 infants.

Ara Toca...Tenim un tracte  (Educació Primària)
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Activitat 2. Els teus drets són els meus drets.

Materials

• 

• 

• 

• 

Temps

50 minuts.

 

Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

Desenvolupament

Cartolines de frases amb drets (de «La capsa dels meus drets»).

Dibuixos, fotos i objectes relacionats (de «La capsa dels infants»).

Escenes per representar que podràs localitzar al final de la proposta.

2 targetes/cartolines taronges.

El mobiliari de classe es disposarà en forma de teatre. Buidarem l’aula perquè es pugui 
representar una escena per equips. A continuació, els alumnes hauran d’endevinar quin 
dret estan representant els companys i les companyes.

Pas 1: L’assaig.

Es formen 3 equips. Cada equip haurà de representar l’escena que li ha tocat. L’alumnat 
té 10 minuts per llegir, entendre i assajar l’escena. Si l’aula ho permet, els equips hauran 
d’estar el més allunyats possible els uns dels altres.
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Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

Pas 2: Drets per al públic.

Un cop assajada l’escena, el primer equip que es disposi a actuar es retirarà i el perso-
nal docent repartirà aleatòriament 6 drets i una targeta taronja als altres dos equips 
que faran de públic. Aquest procés es repetirà sempre que comenci una nova repre-
sentació. D’aquesta manera els diferents drets aniran circulant entre l’alumnat.

Pas 3: La representació.

Per ordre, cada equip començarà la seva representació del diàleg que es realitza en 
3-5 minuts aproximadament.

Pas 4: Endevina el dret.

Al final de cada representació, l’alumnat (públic) haurà d’aixecar la cartolina amb el 
dret incomplert a l’escena representada. És possible que l’escena faci al•lusió a diver-
sos drets i calgui mostrar diverses cartolines. També és possible que a l’escena 
existeixin indicis o proves de la discriminació de gènere que s’hi està produint (escenes 
1 i 2). En aquest cas els grups hauran, a més, d’aixecar la cartolina taronja.

Pas 5: L’aplaudiment és per a…

El personal docent triarà l’equip que millor hagi sabut representar l’escena i l’equip que més 
ràpidament hagi identificat les escenes amb un o diversos drets; és a dir, el millor públic.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Escena 1: «Els infants no han de treballar».

QUÈ REPRESENTA?
Nenes treballant al camp al Perú, empenyen un carro ple de patates.

PERSONATGES I ATREZZO
•
•

ALUMNA  1:  Estic molt cansada, portem moltes hores treballant.

ALUMNA 2:  Tinc molta calor i molta set.

ALUMNA 3: 

Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

M'encantaria anar a casa meva a menjar i 
descansar.

ALUMNA 4: 

PROFESSOR/A: 

ALUMNA 1: 

ALUMNA 2:

A mi m’encantaria poder anar a escola amb el meu 
germà en lloc d’estar aquí tot el dia.

Pareu de xerrar, cal seguir empenyent el carro, 
no us queixeu tant. Au vinga, vinga…!

Portes molt de temps sense deixar-nos descansar i 
sense donar-nos aigua. Jo ja no treballo més. Si seguim 
així, caurem malaltes!

Jo tampoc no treballaré d’aquesta manera, 
hauríem de ser tots a escola amb els altres.

4 nenes i el professor/a.
1 carro ple de patates (pot ser imaginari).
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Escena 2: «Una tarda freda al carrer». 

ALUMNA 1:   

ALUMNA 2:    

ALUMNE 1:     

ALUMNE 2:     
    
ALUMNA 3:   
    

ALUMNA 1:    

  ALUMNE 3:    

Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

QUÈ REPRESENTA?
Nens i nenes al carrer d’una ciutat de l’Índia.

PERSONATGES I ATTREZZO:
3 nenes i 3 nens.

Tinc fred, mai no he tingut un abric.

Em fan mal els peus d’estar tot el dia al carrer.

M’agradava anar a escola…

A mi també, però ja no hi ha escola, l’han tancada.

Jo mai vaig anar a escola, havia de treballar 
a la botiga dels meus avis.

Jo tampoc perquè em deien que les nenes 
no podien sortir…

Jo tinc tos, l’aire està contaminat, mai 
no he sortit d’aquesta ciutat, 
m’agradaria conèixer el camp.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



Escena 3: «On visc?»

QUÈ REPRESENTA?
Nens i nenes en una escola d’Etiòpia, murmurant entre ells a classe.

PERSONATGES I ATTREZZO:
• 3 nens, 2 nenes i el personal docent.

Quaderns i llapis.• Quaderns i llapis.

ALUMNE 1:    
    

ALUMNA 1:    
    
    
ALUMNE 2:

    
    
ALUMNE 1: 

  
    
ALUMNA 2: 

   
    
    
    
ALUMNE 3: 

     
    
    PROFESSOR/A: 
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Educació Infantil (De 9 a 12 anys)

 M’agradaria tenir una casa amb un sostre fort, perquè 
quan plou hi ha moltes goteres.

Jo no tinc casa, vivim en un estable amb els animals. 
Per a mi, aquesta escola és el millor que conec.

Jo sí tinc casa, visc amb els meus oncles però visc lluny 
de les meves germanes, la meva mare i el meu pare.

Jo tusso molt per la humitat, la pluja mulla el meu llit i als 
matins m’aixeco malalt.

Jo visc amb la meva família a la botiga de la senyora 
Tandi. Per agrair-li-ho, treballo per a ella fins a molt 
tard i als matins estic molt adormida per anar a 
l'escola. Gairebé sempre hi arribo tard.

Jo és el primer dia que vinc a classe, he estat malalt tot 
l’any, la meva família no tenia diners per a medicines.

Silenci! Que no esteu parant atenció!
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (DE 12 A 16 ANYS)

Descripció

Objectius generals

• 

• 

• 

• 

• 

La proposta d’activitats següent tracta d’aprofundir en el coneixement dels drets 
dels infants i dels adolescents, a través d’experiències grupals i participatives que 
fomenten el diàleg crític i reflexiu de les noies i els nois sobre els temes que 
els afecten.

Totes les activitats estan plantejades per poder ser realitzades dins d’una hora 
lectiva, per la qual cosa us recomanem que les complementeu amb alguns dels 
recursos que trobareu a l’apartat 5 d’aquesta guia.

Presentar els drets humans com a categoria inherent a l’ésser humà, com a mitjà 
per assolir estats raonables de felicitat i dignitat.

Conèixer la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant i 
l’Adolescent, aprovada el 20 de novembre de 1989. És el tractat internacional més 
ratificat de la història i suposa un canvi de paradigma radical en el reconeixement 
de l’infant com a subjecte i titular de drets.

Conèixer els quatre principis rectors de La Convenció: supervivència i desenvolu-
pament, interès superior del menor, participació i no discriminació.

Comprendre la importància dels drets humans dels infants i dels adolescents com 
a gran avanç històric i com a conquesta social col•lectiva, dins del procés de 
singularització dels drets humans.

Fomentar l’exercici d’una ciutadania crítica, activa i participativa, compromesa 
amb la defensa i la protecció dels drets humans d’infants i adolescents, amb una 
visió universal.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)

Activitat 1: El bingo dels drets.

Descripció

Objectius

Materiais

Temps

Després de la introducció que cada docent consideri més oportuna per abordar el 
tema i objectius plantejats en aquest bloc (podreu trobar recursos per a això a 
l’apartat 5 d’aquesta guia), es fomentarà a classe l’adquisició de coneixement a través 
del joc col•lectiu.

Memoritzar dades històriques i legals relacionades amb els drets dels infants i dels 
adolescents a través de petites anècdotes vinculades a estímuls positius.

Un full en blanc i un bolígraf per equip.

De 25 a 45 minuts.
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Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)

Desenvolupament

•

 

•

 

L’alumnat s’asseu a les taules per parelles. Es reparteix un foli en blanc a cada parella i s’anota 
a la pissarra la següent seqüència numèrica: 5, 10, 54, 10, 18, 193, 18, 263. Aquests números 
estan relacionats amb diferents fites de La Convenció. Cada parella haurà de seleccionar 6 
números i fer una taula amb dues files de 3 números, similar a un cartró del bingo.

Es demanarà a una de les parelles que faci de «mestra de cerimònies» del bingo, encarrega-
da de cantar els «números». Per a això, es disposarà d’una urna d’on s’extrauran preguntes 
relacionades amb La Convenció i els drets humans dels infants i dels adolescents. Cada 
pregunta té aparellada una resposta numèrica. Un dels membres de la parella llegirà la 
pregunta en veu alta i l’altre membre respondrà amb el número associat a aquesta pregunta, 
a més de la informació complementària que figura en cada cas. Cada parella haurà de 
buscar aquest número al seu cartró i ratllar-lo.

A més, cal tenir en compte dues regles:

Les parelles que cantin línia hauran d’oferir informació complementària sobre la fita 
relacionada amb el dret dels infants i dels adolescents al qual fa al•lusió el número 
ratllat al cartró (almenys una dada d’interès). Si no l’encerten, hauran de començar 
un cartró nou.

Les parelles que cantin bingo hauran d’oferir informació complementària sobre la fita 
relacionada amb el dret dels infants i dels adolescents al qual fa al•lusió el número 
ratllat al cartró (almenys tres dades d’interès complementàries). Si no l’encerten, 
hauran de començar un cartró nou.

En finalitzar el bingo, el personal docent obrirà un torn de paraula sobre les dades referi-
des i les completarà amb la informació que consideri més rellevant en cada cas.

 

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)

Preguntes, respostes numèriques 
(i curiositats):

 
  

 

  
 

 

  
 

 

 

   
 

 

Quants articles tenia la primera Declaració dels Drets 
de l’Infant? 5

Primerament, es va anomenar Declaració de Ginebra sobre els Drets de l’Infant i va ser 
redactada el 1924 per una dona, Eglantyne Jebb, fundadora de l’ONG Save the Children.

Quants articles tenia la segona Declaració dels Drets 
de l’Infant?  10

Es va aprovar el 1959. El món ja havia viscut dues guerres mundials en menys de mig 
segle, i tot i que va suposar un gran avanç, els infants encara eren considerats com 
a objectes i no pas com a subjectes de drets.

Quants articles es recullen a la Convenció dels Drets 
de l’Infant? 54

Tots els articles han estat redactats considerant aquests quatre principis: principi de 
supervivència i desenvolupament dels infants, principi de no discriminació de cap 
infant per qualsevol motiu, principi d’interès superior del menor i principi de
participació infantil.
La Convenció és el primer Tractat Internacional de Drets de l’Infant que reconeix els 
infants com a subjectes plens de drets.

Quants anys es va trigar a preparar la Convenció dels Drets
de l’Infant?  10

La Convenció va aprovar-se el 1989, encara que va començar a elaborar-se a 
iniciativa de Polònia davant les Nacions Unides el 1979. El procés va ser tan llarg 
perquè es va buscar el màxim consens possible i, per a això, es van haver de posar 
d’acord societats i països amb visions i tradicions molt diferents. Per això és el 
tractat internacional de Nacions Unides que més Estats l’han ratificat.



Fins a quina edat es considera a infants i adolescents menors 
d’edat? 18

L’edat legal que contempla la Convenció són 18 anys; no obstant això, encara que a 
Espanya un/a menor pot ser jutjat/da penalment a partir dels 14 anys i pot obtenir un 
permís de treball o casar-se amb 16 anys, en altres països, però, pot anar a la presó, 
treballar o contraure matrimoni (sobretot, les nenes) molt per sota d’aquesta edat.

Quants països han ratificat la Convenció dels Drets 

de l’Infant? 193
Fins l’any 2015, tots els països del món, excepte Somàlia i els Estats Units d’Amèrica. 
Actualment, els EUA és l’únic país que no s’ha compromès a respectar els drets dels 
infants i dels adolescents.

Quants membres formen el Comitè dels Drets 
de l’Infant? 18

4 membres d’Àfrica, 5 d’Europa Occidental, 4 d’Àsia, 2 de Llatinoamèrica i el Carib, i 
3 d’Europa de l’Est. Espanya té un membre dins d’aquest comitè: Jorge Cardona 
Llorens, advocat, catedràtic de Dret Internacional i president d’UNICEF València.

Quants milions d’infants i adolescents al món no tenen encara 
accés a l’educació? 263

Segons dades de la UNECO de 2016, més de 200 d’aquests nens i nenes es troben 
en la franja d’edat compresa entre els 12 i els 17 anys.

41 

Fins a quina edat es considera a infants i adolescents menors 

L’edat legal que contempla la Convenció són 18 anys; no obstant això, encara que a 
Espanya un/a menor pot ser jutjat/da penalment a partir dels 14 anys i pot obtenir un 
permís de treball o casar-se amb 16 anys, en altres països, però, pot anar a la presó, 

Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)
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Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)

Activitat 2. Carta a la Presidència dels EUA.

Descripció

Temps

Objectius

Es tracta de donar a conèixer a l’alumnat una dada ja abordada a l’activitat anterior, a 
través d’una proposta que consisteix a redactar una carta de denúncia on es demani al 
president dels Estats Units que el seu país ratifiqui La Convenció.

Fomentar entre l’alumnat el seu paper com a titulars de drets, actuant com a activistes 
per a la protecció i defensa dels drets humans dels infants i dels adolescents.

45 minuts.
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Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)

#tenemosuntrato

Desenvolupament

Els Estats Units és l’únic Estat del món que no s’ha compromès a respectar per llei els 
drets dels infants i dels adolescents. Aquest fet segurament sorprendrà i indignarà 
l’alumnat, el qual exercitant el seu dret a la llibertat d’expressió, opinió i participació, ha 
de redactar un text estructurat, ben argumentat i basat en els coneixements adquirits 
en les activitats per treballar a classe.

El personal docent pot aprofitar l’activitat per proposar la redacció del text en anglès.

Les cartes poden ser llegides en públic davant els companys i companyes de classe, 
per tal de triar entre totes quina representa millor aquesta petició.

Finalment, aquesta o totes les cartes poden ser publicades al blog del centre educatiu, 
enviades a l’Ambaixada dels Estats Units a Espanya o, fins i tot, a la Casa Blanca, als 
EUA. També poden publicar-se en plataformes com ara Change.org per recaptar 
suports entorn d’aquesta demanda.

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos
que tal foi a actividade na vosa escola. Compartirémolo
co resto da comunidade educativa de Ayuda en Acción en  
programeducativo.ayudaenaccion.org

Ara Toca... TENIM UN TRACTE

Escriviu-nos a educacion@ayudaenaccion.org i explica’ns
com ha anat l’activitat a la vostra escola. Compartirem 
l’experiència amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ayuda en Acción a programaeducativo.ayudaenaccion.org



Descripció

Objectius generals

•   
 

•   
 

•   
   
 

Fitxes per treballar en família

• 
• 
• 

4. 
PROPOSTES 
PER TREBALLAR  
EN FAMÍLIA

Drets dels Infants i dels Adolescents44

Activitats perquè els infants desenvolupin a casa, amb l’ajuda dels familiars, tenint en 
compte que els adults tenen un paper innegable en l’educació dels seus fills i filles 
com a nucli en la construcció de valors.

 

Donar a conèixer a les famílies el tema que s’està treballant a classe; en aquest cas,  
 els drets dels infants i dels adolescents.

Sol•licitar la seva col•laboració per ajudar els seus fills i filles a identificar els seus  
 drets i les responsabilitats que aquests comporten.

Aconseguir que els infants i els adolescents empatitzin amb diverses realitats on es 
vulneren aquests drets, sensibilitzar-los davant les injustícies i promoure 
l’activisme per la defensa dels drets humans

De 0 a 6 anys.
De 6 a 12 anys.
De 12 a 16 anys.
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Per treballar en família (de 0 a 6 anys)

 

 

 

Ser amats/des.

Anar a l’escola infantil per aprendre i jugar.

Menjar.

Viure en una casa.

Anar al metge si estem malalts/es.

Tenir roba para anar vestits/des.

Tots els infants del món 
tenim dret a…

Ajuda el teu fill o filla a fer un dibuix triant un d’aquests drets. 
També podeu enganxar alguna foto on aparegueu gaudint d’aquest dret.

Escriviu el dret escollit i porteu el resultat a classe per compartir-lo en un mural.

Ara Toca… és un programa educatiu d’Ayuda en 
Acción que pretén involucrar a tota la comunitat 
educativa (alumnat, docents i famílies) en la cons-
trucció d’un món més just, a través de diverses 
activitats de sensibilització centrades en la reflexió i 
la promoció dels drets humans.

TENIM UN TRACTE aborda els drets dels infants, un 
tractat internacional que des del 1989 s’han com-
promès a complir tots els països del món (excepte 
els Estats Units), i que reconeix el respecte, la 
protecció i la veu de totes les nenes, nens i adoles-
cents, independentment d’on vinguin i
 d’on estiguin.

El vostre fill o filla està treballant el tema a classe. Per 
això, us convidem a continuar reflexionant a casa a 
través d’aquesta senzilla activitat. Un cop feta 
l’activitat, ens agradaria que tornéssiu la fitxa al 
docent. Gràcies per la vostra col•laboració!

Podeu explicar-nos l’experiència d’haver participat 
en aquesta activitat al blog d’Ara Toca… el programa 
educatiu d’Ayuda en Acción:

programaeducatiu.ayudaenaccion.org

Drets dels Infants i dels Adolescents



Per treballar en família (de 6 a 12 anys)

   

Fotos o dibuixos

Un objecte quotidià

Un exemple positiu

Un exemple negatiu

Ara Toca… és un programa educatiu d’Ayuda en 
Acción que pretén involucrar tota la comunitat 
educativa (alumnat, docents i famílies) en la cons-
trucció d’un món més just, a través de diverses 
activitats de sensibilització centrades en la reflexió i 
la promoció dels drets humans.

TENIM UN TRACTE aborda La Convenció dels 
Drets dels Infants i dels Adolescents aprovada per 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. És el 
tractat internacional que reconeix els drets humans 
de nens, nenes i adolescents sota quatre principis 
rectors: principi de supervivència i desenvolupa-
ment dels infants i dels adolescents, no discrimina-
ció, interès superior del menor, i participació 
infantil i adolescent.

Fins a la data, és el tractat internacional ratificat per 
més Estats del món (tots menys els EUA). El seu 
compliment és obligatori per als Estats signants i 
suposa un reconeixement ple dels infants i dels 
adolescents com a subjectes de drets.

El vostre fill o filla està treballant el tema a classe. Per 
això, us convidem a continuar reflexionant a casa a 
través d’una activitat creativa i  participativa pensada 
per a tota la família, la qual posteriorment serà
compartida pel personal docent a l’aula. Gràcies per 
la vostra col•laboració!

Ens podeu explicar l’experiència de participar en 
aquesta activitat al blog d’Ara Toca… el programa 
educatiu d’Ayuda en Acción:

programaeducatiu.ayudaenaccion.org

Amb l’ajuda de la vostra família (mare, pare, germans, germanes, avis, àvies, etc.)
heu de compilar i dur a classe les següents coses relacionades amb el dret 

que us ha tocat. Anoteu el vostre dret dins del cercle i... a treballar!

Ara Toca... TENIM UN TRACTE Drets dels Infants i dels Adolescents



Per treballar en família (de 12 a 16 anys)

Ara Toca... és un programa educatiu d’Ayuda 
en Acción que pretén involucrar tota la comu-
nitat educativa (alumnat, docents i famílies) en 
la construcció d’un món més just, a través de 
diverses activitats de sensibilització centrades 
en la reflexió i la promoció dels drets humans.

TENIM UN TRACTE aborda La Convenció 
dels Drets dels Infants i dels Adolescents 
aprovada per Nacions Unides el 20 de novem-
bre de 1989. És el tractat internacional que 
reconeix els drets humans de nens, nenes i 
adolescents sota quatre principis rectors: 
principi de supervivència i desenvolupament 
dels infants i dels adolescents, no discrimina-
ció, interès superior del menor, i participació 
infantil i adolescent.

Fins a la data, és el tractat internacional ratificat per 
més Estats del món (tots excepte els EUA). El seu 
compliment és obligatori per als Estats signants i 
suposa un reconeixement ple dels infants i dels 
adolescents com a subjectes de drets.

El vostre fill o filla està treballant el tema a classe. 
Per això, us convidem a continuar reflexionant a 
casa a través d’una activitat participativa pensa-
da per a tota la família, la qual posteriorment 
serà compartida pel personal docent a l’aula. 
Gràcies per la vostra col•laboració!

Podeu explicar-nos l’experiència d’haver partici-
pat en aquesta activitat al blog d’Ara Toca… el 
programa educatiu d’Ayuda en Acción:

programaeducatiu.ayudaenaccion.org 

Diari fotogràfic:

«Un dia amb els meus drets».
Involucreu tota la vostra família i mostreu-nos com es respecten els vostres 
drets a través de les fotos que us facin (o que feu vosaltres mateixos/es) al 
llarg de tot el dia.

Trieu un dret diferent per representar cada moment (matí, tarda, nit, classe, 
oci, etc.). Poden ser detalls d’objectes que relacioneu amb aquest dret, 
retrats i escenes familiars, situacions que viviu amb amigues i amics, etc.

Trieu amb la vostra família les millors fotos i porteu-les a classe com us ha 
demanat el profe (en format digital, per projectar; o impreses, com si fos un 
diari personal).

Ara Toca... TENIM UN TRACTE Drets dels Infants i dels Adolescents



5.
RECURSOS
PER   
APROFUNDIR-HI
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En aquest apartat, recollirem propostes que recomanem perquè el professorat pugui ampliar les 
activitats de foment dels drets dels infants i dels adolescents mitjançant un conjunt de referències 
bibliogràfiques i recursos materials i audiovisuals.

Infantil

Drets i deures dels xiquets (fitxes para acolorir)
https://goo.gl/6CraFI

Els nens, les nenes i els seus drets (il•lustracions)
Alejandro Bonasso, Institut Interamericà de l’Infant, la Nena i els Adolescents
https://goo.gl/74y5Io

Drets i deures dels infants (vídeos)
Blog «Una finestra a l’aula infantil»
https://goo.gl/l9zQBN

Els drets dels infants (cançó)
Els Lunnis per a UNICEF
https://goo.gl/oqpnyk 

Llibres

Col•lecció «Els drets del nen»
(Teresa Sabaté i Carme Solà)
Referència: Salvatella, 2002. Barcelona (Espanya). De 3 a 6 anys.

Col•lecció «Els drets del nen»
(diversos autors espanyols i llatinoamericans)
Referència: Alfaguara Editorial, 2000. Madrid (Espanya). De 6 a 12 anys.

Col•lecció «Tinc dret a…»
(Katie Duckworth, Nicola Edwards i Jean Harrison)
Referència: Editorial Edelvives, 2005. Lleó (Espanya). De 8 a 10 anys.
 «Defensa els teus drets: un llibre sobre els drets humans, escrit, il•lustrat i editat per joves de 
tot el món»
Referència: Ediciones La Vasija, 2005. Mèxic. De 9 a 14 anys.
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Col•lecció «Els drets del nen»
(Elena Presas Villalba i Macarena Smerdou Picazo)
Referència: Editorial Palabra, 2013. Primària.

Jocs en línia

«Drets dels infants» amb Enrédate.org d’UNICEF
http://www.enredate.org/retrocd/flash/CD5/unicef_04_jocs/unicef_04_joc3.swf 

«L'educació en joc»
Joc en línia educatiu sobre educació i Campanya Mundial per a l’Educació.
http://desenvolupament.imaxin.com/ayudaaccion/xogos/so_unha/index_es.php

Recursos audiovisuals

«La nena que va silenciar el món» (duració 6 min 30 sec)
Discurs de Severn Suzuki a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992)
En anglès, subtitulat en castellà.
https://youtu.be/Hhciwpc2yx0 

«Malala a les Nacions Unides» (duració 17 m. 26 s.)
Discurs de Malala Yousafzai a la seu de l’ONU (Nova York, 2013)
En anglès, subtitulat en castellà.

https://youtu.be/UJZHFlao88Y

Webs recomanats

«La Convenció dels Drets de l’Infant» de la Plataforma de Infancia
Versions amigables i adaptades per edats: de 6 a 8 anys, de 9 a 12 anys i de 13 a 17 anys.

Enllaç: http://plataformadeinfància.org/que-hacemos/la-convencion-de-
los-drets-de-la-infància/ 

«Drets» amb Rayuela.org de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
Dibuixos animats, jocs, contes, embarbussaments i molt més per a cadascun dels drets dels 
infants. Recomanat per a Primària.

http://www.rayuela.org/drets/igualtat/sabias-que/ 

Ara Toca... TENIM UN TRACTE



EducacionAeA @EducacionAeA

Segueix totes les novetats 
d’Ara Toca… a:

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ayuda en Acción és una organització internacional de cooperació al desenvo-
lupament que lluita contra la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. Impul-
sem la dignitat i la solidaritat per a la construcció d’un món més equitatiu.

Durant 35 anys d’història, un dels factors diferenciadors del nostre treball ha 
estat el model d’intervenció a llarg termini. Som presents a 19 països 
d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, i també a Espanya, on propiciem canvis estruc-
turals que contribueixin a l’eradicació de la pobresa, a través de projectes 
autosostenibles de desenvolupament integral i activitats de sensibilització.

Promovem programes a les comunitats més desfavorides on els  drets humans, 
la igualtat de gènere, la promoció de vincles solidaris i l’especial atenció a la 
infància són enfocaments i temàtiques transversals de la nostra feina.

En tots els programes que duem a terme, l’educació té un paper protagonista 
per la seva importància en els processos de canvi social i en la formació de 
persones justes i solidàries.

ARA
TOCA...

 El programa educatiu

d’Ayuda en Acció

ARA
TOCA...

 El programa educatiu
d’Ayuda en Acció


